
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Model: EVO1203M
Auditorium Chair

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Ghế hội trường EVO1203M dùng loại chân di dộng để có thể di chuyển thuận tiện
trong phòng hội trường. Chưa hết, sản phẩm sử dụng các chất liệu cao cấp để sản xuất
nhu gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, nhựa PP, đệm mút đúc lạnh, thép sơn tĩnh
điện,...EVO1203M phù hợp dành cho hội trường UBND, công ty, trường học, các trung
tâm hội nghị, hội thảo,...

KÍCH THƯỚC (mm)

Rộng Sâu Cao

560-580 680-700 1020-1040

PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Thành phần Có Không

Bàn viết

Giá để đồ

Khay để cốc

Chân di động

Tiêu âm

Giảm chấn

PAGE

01Công ty TNHH Nội Thất EVO https://evoseating.com.vn



Model: EVO1203M
Auditorium Chair

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chất liệu chính: Ghế khung thép sơn tĩnh điện màu đen. Một loại chất liệu cao cấp
với khả năng hạn chế sự bóp méo, trầy xước, hen rỉ và có tuổi thọ cao.
Tựa lưng: Ghế có tựa lưng cao và được làm bởi mút đúc bọc vải nỉ, cốt gỗ dán,
phía sau được ốp bởi tấm nhựa PP cao cấp. Tựa lưng có thiết kế hơi uốn cong, để
người ngồi có thể ngả về phía sau thoải mái và dễ chịu hơn.
Tựa ngồi: Tựa ngồi làm bởi cốt gỗ dán, mút đúc bọc vải nỉ, và có ốp nhựa bên
ngoài. Khi chưa có nhu cầu sử dụng, người dùng có thể lật ghế lên thoải mái. Ốp
nhựa có thêm các lỗ thoáng khí để tiêu âm, tán âm hội trường.
Tay ghế: Ốp tay gỗ tự nhiên, bề mặt trơn mịn hạn chế đau mỏi tay (khuỷu tay).
Chân ghế: Ghế hội trường EVO1203M có phần phân bằng thép sơn tĩnh điện màu
đen. Dùng loại chân di động, có thể linh động di chuyển vị trí hàng ghế.
Màu sắc: Có bảng màu để khách hàng lựa chọn.
Kích thước: W(560-580) x D(680-700) x H(1020-1040) mm.

(Bản vẽ tham khảo)
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